
BRUGTRAJECT 
MAAK DE BRUG VAN GEGRADUEERD  
VERPLEEGKUNDIGE TOT BACHELOR IN  
DE VERPLEEGKUNDE! 

Je beschikt reeds over elementaire kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het uit-
oefenen van het verpleegkundig beroep? Ben je leergierig? Heb je nood aan meer theoretische 
inzichten? Ervaar je ook die nood aan bijkomende professionalisering? Dan is onze brugopleiding 
iets voor jou! Door het volgen van deze opleiding maak je de letterlijk de brug naar bachelor in de 
verpleegkunde en creëer je heel wat nieuwe mogelijkheden.  

KOM JIJ IN AANMERKING 
VOOR HET BRUGTRAJECT?
 

Je wordt toegelaten tot het brugtraject indien je in het bezit bent van een 

diploma HBO5 verpleegkunde (gegradueerde verpleegkunde). Hierdoor ben je 

vrijgesteld voor 90 studiepunten van de 240 studiepunten en stroom je in in het 

modeltraject van de brugopleiding van 150 studiepunten. Deze studieduurver-

korting is een afspraak die gemaakt is door de Vlaamse Hogescholenraad en geldt 

dus in alle Vlaamse Hogescholen sinds de invoering van de 4-jarige opleiding 

Bachelor in de verpleegkunde.

Je kan bijkomende vrijstellingen aanvragen:

• op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) via  

 leerinhouden gevolgd in een andere opleiding.

• op basis van EVC (eerder verworven competenties) die verworven werden door  

 middel van leerprocessen, die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.   

 Hiervoor dien je een goedkeuringsprocedure te doorlopen. Deze procedure is   

 van toepassing voor alle hogescholen die deel uitmaken van de associatie   

 KULeuven en wordt via het Assessment Center van de Associatie KULeuven  

 behandeld (meer info vind je op de volgende website:  

 https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/studeren-op-maat/assessment 

 verpleegkunde).

Contactpersonen voor bijkomende EVK/EVC zijn:

Voor campus Gasthuisberg (Leuven):

Lieve Dewinter – lieve.dewinter@ucll.be 

Voor campus Liza (Genk):

Ann Bancken – ann.bancken@ucll.be

Kristien Goris – kristien.goris@ucll.be

BELANGRIJK 
OM TE WETEN
 

• Omwille van de specifieke werkvormen tijdens de opleiding  

 raden we je aan om minimaal 50% in een zorgsetting te  

 werken. De combinatie van werken, leren en gezin vraagt een  

 groot engagement van jou. Houd hier rekening mee in je   

 tewerkstellingspercentage.

• Je hebt één vaste lesdag per week op dinsdag (Campus GHB) of  

 donderdag (Campus Liza). 

• Je kan educatief verlof aanvragen voor het theoretisch  

 gedeelte waardoor de combinatie van werken en studeren   

 vlotter verloopt.

• Je krijgt les in een vaste groep met alle brugstudenten samen  

 waardoor er een hechte band ontstaat.

• Je krijgt een studentencoach gedurende je volledige traject.  

 Deze lector coacht en ondersteunt je bij alle vragen en is ten  

 allen tijde een aanspreekpunt. 

 

Voor verdere informatie kan je terecht bij:

Voor campus Gasthuisberg (Leuven):  

Astrid Paenhuys -  astrid.paenhuys@ucll.be

Voor campus Liza (Genk): 

Inge Smolders – inge.smolders@ucll.be



OPLEIDINGSFASE 2 SP

 Geestelijke gezondheidszorg theorie 9

 Eerstelijnszorg theorie 9

 Medische en heelkundige zorg 2 theorie 9

 Vrouw, kind en ouderschap theorie 9

 Werkplekleren 3 15

 Minor 1 10

TOTAAL 61

OPLEIDINGSFASE 3 SP

 Minor 2 10

 Contractstage 15

 Bachelorproef 10

TOTAAL 35

OPLEIDINGSFASE 1 SP

 Fundamenten van de brugopleiding 1 9

 Fundamenten van de brugopleiding 2 9

 Medische en heelkundige zorg 1 theorie 9

 Ouderenzorg theorie 9

 Werkplekleren 1 9

 Werkplekleren 2 9

TOTAAL 54

OPBOUW STUDIEPROGRAMMA

SP: Studiepunten
Programma onder voorbehoud


